
ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

สำขำดนตรีสมัยนิยม 
ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดังนี ้

 
A. ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติเคร่ืองมือกีต้ำร์ไฟฟ้ำ เบสไฟฟ้ำ เปียโน 

 ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #7 ต่อไปนี้ตามข้อก าหนดทั้งหมด 
 บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน  โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการ

ตัดต่อวีดโีอโดยเดด็ขาด   
 มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าและมือท้ังสองข้างที่ใช้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยา่งชัดเจน   
 ผู้สอบต้องกลา่วแนะน าตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, 

รอบที่สอบ)  
 บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน   
 

1.เพลงสอบ - Piece (70 คะแนน) 
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผูส้อบเลือกมาตามความถนัด 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะความสามารถของแตล่ะเครื่องมือให้กรรมการได้

เห็น ผู้สอบต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ความยาว 3-5 นาที ที่ผู้สอบเตรียมมาเอง และอนุญาตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ข้ึนเองได้ 
2.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ – Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน) 

บรรเลง Scale และ Arpeggio ตอ่ไปนี้เป็นโนต้เขบ็ต 1 ช้ัน (Eighth Note) ร่วมกับ Metronome ทีผู่้สอบต้องเปดิเองที่
ความเร็ว 60-80 bpm ทั้งขาข้ึนและลงใน 2 Octaves 

Scale     Arpeggio 
#2 Eb Major Scale    #5 E Major7 
#3 D Melodic Minor Scale   #6 Db Minor7 
#4 Ab Harmonic Minor Scale  #7 A Dominant7 
 

B. ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติเคร่ืองมือกลองชุด 
 ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #6 ต่อไปนี้ตามข้อก าหนดทั้งหมด 
 บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน  โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการ

ตัดต่อวีดโีอโดยเดด็ขาด   
 มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าและมือท้ังสองข้างที่ใช้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยา่งชัดเจน   
 ผู้สอบต้องกลา่วแนะน าตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, 

รอบที่สอบ)  
 บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน   

1.เพลงสอบ – Piece (50 คะแนน) 
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผูส้อบเลือกมาตามความถนัด 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะความสามารถของแตล่ะเครื่องมือให้กรรมการได้

เห็น ผู้สอบต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ความยาว 3-5 นาที ที่ผู้สอบเตรียมมาเอง และอนุญาตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ข้ึนเองได้ 
2.เทคนิค - Technique (30 คะแนน) 

#2 บรรเลงทักษะพื้นฐานตามโนต้ในลิงค์ต่อไปนี้ Download Link  ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองบนความเร็ว
ตามที่โน้ตก าหนด 
3.สอบสเกล – Scale Test (20 คะแนน) 

https://drive.google.com/drive/folders/1CmeMznRMZZVVBK21swnyC-HNdl6z8RXZ?usp=sharing


บรรเลง Scale ต่อไปนี้เป็นโน้ตตัวด า (Quarter note) ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองที่ความเร็ว 80-90 bpm ทั้ง
ขาข้ึนและลง ใน 2 Octaves โดยผู้สอบต้องเลือกบรรเลงบนเปียโน กีตาร์ หรือเครื่อง Mallets 
Scale 

#3 E Major Scale 
#4 D Melodic Minor Scale 
#5 F Harmonic Minor Scale 
#6 Bb Natural Minor 
 

C. ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติขับร้องสำกล 
 ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #5 ต่อไปนี้ตามข้อก าหนดทั้งหมด 
 บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน  โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการ

ตัดต่อวีดโีอโดยเดด็ขาด   
 มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าของผู้สอบอย่างชัดเจน   
 ผู้สอบต้องกลา่วแนะน าตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, 

รอบที่สอบ)  
 บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน   

1.เพลงสอบ – Piece (70 คะแนน) 
ขับร้องเพลงตามความถนัดของผูส้อบจ านวน 2 เพลง ท่ีแสดงให้เห็นทักษะความสามารถของผูส้อบตามข้อก าหนดต่อไปนี้ร่วมกับ

นักดนตรีประกอบ หรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดจากเครื่องเล่นด้วยตนเอง โดยที่ Backing track ดังกล่าวต้องไม่มีเสียง
ท านองหลัก ทั้งนี้ต้องมีเพลงใดเพลงหน่ึงเป็นเพลงช้าและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็ว และอนุญาตน าเพลงแต่งของตนเองมาใช้ในการสอบได้ 

#1 เพลงภาษาไทยหรือภาษาประจ าชาติของผู้สอบ 
#2 เพลงภาษาอังกฤษ 

2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20คะแนน) 
ผู้สอบกดเสียง  Root ของแต่ละสเกลที่ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริม่ต้นร้องสเกลตามคยี์ต่อไปนีร้่วมกับ Metronome ที่

ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดเองที่ความเร็ว ท่ีความเร็ว 60-80 bpm เป็นโน้ตเขบ็ต1 ช้ัน (Eighth Note) ทั้งขาข้ึนและลงใน 1 Octave 
#3 Eb Major scale 
#4 G Natural minor scale 

3.สอบทักษะกำรจ ำท ำนองเพลงและร้องตำม – Memorize melody and sing back (10 คะแนน) 
#5 ดาวน์โหลดไฟลต์ามลิงค์ต่อไปนี้Download Link ฟังและจดจ าท านองเสียงเปียโนจากไฟล์ [Melody]  แล้วขับร้องท านอง

ดังกล่าวร่วมกับไฟล์ [Backing Track] โดยทีผู่้สอบต้องเปิดไฟล์  [Backing track] จากอุปกรณ์ของตนเอง (เลือกร้องเพียง 1 ไฟล์เสยีงท่ีคีย์
เหมาะสมกับระดับเสยีงของผู้สอบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18UusYTg0JfJklCnJDS2-96nvNrIt9kpc?usp=sharing

